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DINGtiid
Wetlik ramt

De Wet gebrûk Fryske taal is op 1 jannewaris 2014 fan krêft wurden.
Dy wet regelet it brûken fan it Frysk yn it bestjoerlik en rjochtsferkear.
Haadstik 4 bepaalt dat der in orgaan foar de Fryske taal is, dat as taak
hat om de likense posysje fan de Fryske en Nederlânske taal yn Fryslân te
befoarderjen; dat orgaan hjit DINGtiid.

Taakopfetting en wurkwize

DINGtiid ferfollet syn wetlike taak troch te rapportearjen oer de behoeften
en winsken oangeande de Fryske taal en kultuer yn relaasje ta de Wet
gebrûk Fryske taal en ek ta it Europeesk Hânfêst foar regionale talen
of talen fan minderheden en it Ramtferdrach foar de beskerming fan
nasjonale minderheden. Dêrby rapportearret DINGtiid oan oerheden,
bestjoersorganen en rjochterlike ynstânsjes, foar safier’t dy yn de provinsje
Fryslân fêstige binne of oars de provinsje Fryslân as wurkgebiet hawwe.
Fierder advisearret DINGtiid oan de minister fan Ynlânske Saken en
Keninkryksrelaasjes (BZK) en oan Deputearre Steaten fan de provinsje
Fryslân oer it tastânkommen en de útfiering fan de Bestjoersôfspraak
Fryske Taal en Kultuer (BFTK) en de útfieringskonvenanten, en biedt se
stipe by it opstellen fan regels en beliedsplannen, lykas bedoeld yn art. 5
en 6 fan de Wet gebrûk Fryske taal.
Neist dy wetlike taken befoarderet DINGtiid ek de maatskiplike diskusje
oer it Frysk. DINGtiid hat ferskillende wizen om de taken út te fieren en
de ambysjes te realisearjen. Sa publisearret DINGtiid ûndersiken, advizen
en rapportaazjes, en skriuwt brieven oan bewâldslju en partijen út it fjild.
Dêrneist fiert DINGtiid petearen mei partners en belanghawwenden op
it mêd fan de Fryske taal. Ut en troch wurde dy petearen yn in breder
ferbân organisearre en wurde it rûnetafelpetearen, dy’t sels it karakter
fan minysympoasia krije kinne: de saneamde ‘DINGpetearen’. By in
DINGpetear bringt DINGtiid kennis en saakkundigen fan in bepaald
ûnderwerp byinoar en biedt de dielnimmers eftergrûn en ynhâld om it
ûnderwerp yngreven bedjipje te kinnen; sa besjoen binne DINGpetearen
in foarm fan ‘fjildkonsultaasje’ of ‘boargerkonsultaasje’. DINGtiid foarsjocht
sa de Fryske mienskip fan kennis en perspektyf, mar fuorret ek himsels mei
praktykynformaasje en nije of feroarjende ynsjoggen.

De namme DINGtiid

In ‘ding’ wie yn de tiid fan de âlde Germanen in gearkomste dêr’t de frije
mannen yn byinoar roppen waarden om in kwestje of skeel te besprekken.
Sa’n kwestje waard fan alle kanten besjoen en besprutsen. Uteinlik joech
de ‘asega’, in wetskenner, syn advys. DINGtiid, it Orgaan foar de Fryske
taal set it ‘ding’ yn in nij perspektyf. As in ûnderwerp aktueel is kin DINGtiid
saakkundigen of oare nigethawwers byinoarbringe yn in DINGpetear en dat
tema fan ferskate ynfalshoeken út beprate.

Wa binne DINGtiid?

Haadlinen DINGtiid yn 2021

Yn 2021 sieten fiif minsken yn it bestjoer fan DINGtiid, allegearre mei
harren eigen ekspertize en eftergrûn. De bestjoersleden hawwe mienskiplik
dat harren woartels yn Fryslân lizze en dat se harsels dêr ek bot mei ferbûn
fiele. Tagelyk sjogge se mei in frisse blik nei Fryslân en it Frysk.

Oerlizzen

It bestjoer bestie op 1 jannewaris 2021 út:
• Jan Koster (earder: direkteur Arbeidsfoarsjenning; Ekonomyske Saken
gemeente Maastricht; Omrop Fryslân), foarsitter, oandachtsfjild
bestjoerlike saken en media
• Freddy Weima (direkteur Nuffic oant april 2021; foarsitter PO-Raad sûnt
april 2021), oandachtsfjild kennis en ûnderwiis
• Hedzer Klarenbeek (earder: jeugd- en sedeplysje Fryslân, wurdfierder fan
it kolleezje fan B&W fan gemeente Ljouwert), oandachtsfjild oerheden
• Anne Merkuur (promovearre taalkundige oan Ryksuniversiteit Grins en
Fryske Akademy), oandachtsfjild taal en kultuer
It bestjoer waard op 1 maaie 2021 útwreide mei:
• Annalies Outhuijse (jurist by advokatekantoar Stibbe yn Amsterdam),
oandachtsfjild rjocht
Freddy Weima naam op 31 desimber 2021 ôfskied as bestjoerder nei
twa bestjoersperioaden (2014-2021). Yn oktober 2021 sette DINGtiid
in fakatuere út foar in bestjoerder mei portefúlje Underwiis. Frisist Alex
Riemersma (earder lektor Frysk en Meartaligens oan hegeskoalle NHL
Stenden Hogeschool) is foar dy funksje beneamd fan 1 jannewaris 2022 ôf.
It bestjoer fan DINGtiid wurdt fierder stipe troch Anne Popkema
(bestjoersadviseur), Tjallien Kalsbeek (sekretariaat) en Froukje Sijtsma
(kommunikaasje).

DINGtiid hat yn 2021 njoggen ynterne oerlizzen hân mei bestjoer en stêf.
Fanwegen de koroanakrisis hienen de measte oerlizzen online plak. Mei
deputearre Sietske Poepjes fan de provinsje Fryslân hawwe trije bestjoerlike
oerlizzen mei DINGtiid plakfûn. Yn it oerlis fan 18 febrewaris 2021 mei de
deputearre lei de klam op it advysrapport fan DINGtiid oangeande de
Kennisynfrastruktuer (desimber 2020) en waard it frege advys oangeande
de ûnderwiisynspeksje (febrewaris 2021) bepraat. By it bestjoerlik oerlis
fan 28 april 2021, mei deputearren Poepjes en Sander de Rouwe, stie
opnij it advysrapport oer de Kennisynfrastruktuer sintraal. By it bestjoerlik
oerlis fan 28 oktober 2021 wie ek Kommissaris fan de Kening Arno Brok
oanwêzich. Yn dat oerlis waard praat oer de advizen oangeande de
Kennisynfrastruktuer en de ûnderwiisynspeksje. Fierder kamen it Frysk yn
it rjochtsferkear (û.o. tolkekwestje) en de ynput foar de tuskenrapportaazje
fan de BFTK op it aljemint.
Op amtlik nivo hat der ek geregeld kontakt west mei de provinsje Fryslân
en de ministearjes fan Ynlânske Saken en Keninkrykrelaasjes (BZK),
Underwiis, Kultuer en Wittenskip (OCW) en Feiligens en Justysje (V&J).
Yn it ramt fan de tuskenrapportaazje fan de rinnende BFTK hat der in hiele
rige rûnetafelpetearen plakfûn mei profesjonals op it mêd fan Underwiis,
Rjochterlike & bestjoerlike autoriteiten, Media, Kultuer, en Ekonomysk &
sosjaal libben.
Fierder hawwe ûnder oaren bestjoerlike oerlizzen mei ‘Mei-inoar foar
it Frysk’ en it Steatekomitee Frysk plakfûn en amtlike oerlizzen mei
Gemeenten&Frysk.

Wurkprogramma

Yn de Wet gebrûk Fryske taal is bepaald dat DINGtiid om ’e twa jier in
wurkprogramma foarleit oan de minister, en yn oanrin nei it lêste jier fan
sa’n twajierrige perioade in update jout. Dit jierferslach behannelet de
saken oan de hân fan de punten fan dat wurkprogramma, of follet dat
fierder oan.

Koroana

DINGtiid hie, lykas as yn 2020, ek yn 2021 te krijen mei de gefolgen
fan de pandemy. In soad oerlizzen ha dêrom digitaal plakfûn. De
koroanamaatregels hawwe der ek foar soarge dat plende aktiviteiten,
lykas alle DINGpetearen, net plakhawwe koenen. Sadwaande koe net alles
útfierd wurde lykas plend yn ús wurkprogramma. Allinnich ferskate minyDINGpetearen, dy’t yn it ramt fan ynput foar de tuskenrapportaazje fan de
BFTK hâlden waarden, hienen fysyk en online plak.

Frysk by de taalwetgemeenten

It wiidfiemjende advysdossier ‘Frysk yn de Taalwetgemeenten’ soe
yn earste ynstânsje ôfsletten wurde yn 2020, en letter yn 2021, mei in
kombinaasje fan twa DINGpetearen: ien rjochte op taalbeliedsamtners
en ien rjochte op gemeentebestjoerders. Yn beide jierren koenen de
DINGpetearen fysyk net trochgean fanwegen koroana. Om’t DINGtiid it
foar dit dossier wichtich fynt om de minsken fysysk byinoar te bringen, is
besletten de twa DINGpetearen fannijs út te stellen, nei 2022.

Kennisynfrastruktuer Frysk

DINGtiid foltôge ein 2020 in wiidweidich advysrapport oangeande de
Kennisynfrastruktuer fan it Frysk. It ûndersyk moast ûnder oaren dúdlik
meitsje hoe’t der mear gearwurking komme kin tusken de kennisynstellings
fan it Frysk, hoe’t de oanwaaks fan studinten en jonge profesjonals
ferbettere wurde kin (regeneraasje), hokker rol oft it bêste past by
de provinsje en wat it belang is fan in sûne universitêre frisistyk. Yn it
advysrapport ‘Op ’e syk nei nije dynamyk’ (desimber 2020) dat út dit
proses fuortkaam is, wurdt sketst hoe’t de kennisynfrastruktuer fan it Frysk
ferstevige wurde kin. DINGtiid stelt dat de kennisynstellingen yntinsiver
mei-inoar en mei maatskiplike partners gearwurkje moatte soenen om oan
alle soarten fan lytse en grutte kennisfragen te foldwaan. In kennisberied
soe dêrfoar in gaadlike foarm wêze kinne.

It doel wie om yn 2021 in ôfslutend DINGpetear te organisearjen, dêr’t
bestjoerders en profesjonals út it kennisfjild mei-inoar yn petear koenen.
Fanwegen koroana koe dat net trochgean en waard besletten om dat nei it
earste kwartaal fan 2022 te ferskowen.
DINGtiid hat it advysrapport yn 2021 yn bestjoerlike oerlizzen mei de
provinsje Fryslân bepraat. Provinsje Fryslân hat op 7 juny 2021 in ynhâldlike
reaksje op it advys jûn.

Ynbring evaluaasje Taalskipper

De provinsje Fryslân hat yn 2021 in ûndersyk útfiere litten troch
ûndersykburo DeFacto foar de tuskenevaluaasje fan de Taalskipper.
DINGtiid waard útnûge foar in petear om ynput te jaan foar dy evaluaasje.
Dat hat yn de simmer fan 2021 plakfûn.

Tuskenrapportaazje Bestjoersôfspraak Fryske Taal en
Kultuer

Healweis de rintiid fan de BFTK 2019-2023, yn 2021, ha Ryk en provinsje in
tuskenrapportaazje opsteld fan de útfiering fan de BFTK. Ryk en provinsje
Fryslân ha DINGtiid frege om ynput foar dy tuskenrapportaazje; sa’n
advysrol is konfoarm de wetlike taak fan DINGtiid, sa’t dy fêstlein is yn
artikel 19 lid 2b fan de Wet gebrûk Fryske taal (2014). Op 30 juny 2021 hat
DINGtiid skriftlik advys útbrocht.
Oarspronklik wie it doel om op in DINGpetear in grut tal ‘brûkers’ fan
de BFTK (bestjoerders, profesjonals, amtners) byinoar te bringen en dêr,
plenêr en yn dielsessy’s, te praten oer de ûnderskate domeinen dy’t de
BFTK kent. Omreden fan koroana moast dêrfan ôfsjoen wurde, en waard
wurke mei in rige fan santjin ‘miny-DINGpetearen’: per domein, of soms
per paragraaf, in rûnetafelpetear (meast online) mei in relatyf beheind tal
ûnderfiningssaakkundigen op dat spesifike mêd.
DINGtiid woe mei sokke rûnetafelpetearen ynventarisearje hokker lakunes
oft de rinnende BFTK kent en hokker ambysjes oft de kommende BFTK
neistribje kinne soe. Dat is dien tsjin de eftergrûn fan de doelstelling dy’t
de rinnende BFTK yn kêst 7 beskriuwt: “[De doelstelling by de befoardering
fan it Frysk is] hieltyd wer de goede rânebetingsten te skeppen en it
kreëarjen fan de ideale omstannichheden, wêrtroch’t it gebrûk fan de
Fryske taal yn it ûnderwiis, de rjochtspraak, de media, kultuer ensfh. net
langer allinne mar in rjocht, mar natuerlik en fansels wêze sil.”
Fanút harren ûnderfinings mei de notiidske BFTK koenen de petearpartners
oanjaan wêr’t de rinnende bestjoersôfspraak harren ferlet net rjocht dekt.
De ferfolchstap wie dan om te besjen hokker ambysjes oft de kommende
BFTK (2024-2028) neffens harren neistribje moatte soe. Tagelyk hat
Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen yn
opdracht fan DINGtiid hifke (yn hoefierre) oft Hânfêstôfspraken mei de
BFTK ynfolle wurde.

Rapportaazje Europeesk Hânfêst

Op fersyk fan it Ryk, en yn goed oerlis mei amtners fan it Ryk en de
provinsje Fryslân, is de konseptrapportaazje fan it Ryk oangeande de
ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen
fan minderheden oer it skoft july 2019 oant maart 2021 bestudearre.
DINGtiid is dêrby fersocht om te beoardieljen oft ynformaasje ûntbrekt,
oft de rapportaazje feitlike ûnkrektheden befettet en oft der relevante
oanfollings fanút DINGtiid-aktiviteiten te melden binne. Op 6 april 2021 hat
DINGtiid it ûndersyksrapport ‘De ymplemintaasje fan it Europeesk Hânfêst
foar Regionale of Minderheidstalen yn Nederlân – in update’ (útfierd troch
Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen) en
in advysbrief mei in tal oanbefellings oanbean oan demisjonêr minister
Ollongren fan BZK.

Frysk taalbelied by organisaasjes

DINGtiid wie yn 2021 belutsen by de follow-up troch de provinsje Fryslân
fan ús casestudy ‘It gebrûk fan it Frysk by Ryksútfieringsorganisaasjes’
(2020), dy’t útfierd wie op fersyk fan it ministearje fan BZK. Foar dy
casestudy hat DINGtiid petearen fierd mei meiwurkers fan Belestingtsjinst,
RVO, UWV, DUO en de Meldkeamer Noard-Nederlân. Ut dy casestudy
die bliken dat it brûken fan de Fryske taal by Ryksútfieringsorganisaasjes
fuortkomt út de winsk om de klant sa goed mooglik fan tsjinst te wêzen, en
net sasear út in wetlike bepaling oangeande it Frysk.
As ferfolch woe de provinsje, yn oparbeidzjen mei de Afûk, yn 2020 en
2021 de Ryksútfieringsorganisaasjes teoretyske en praktyske hânfetten
oanbiede om ta taalbelied te kommen. DINGtiid is by ferskate oerlizzen
amtlik oanskood. Ek hat DINGtiid de provinsje it oanbod dien om in
DINGpetear te organisearjen foar amtners fan Ryksútfieringsorganisaasjes
oangeande taalbelied.

Advys Underwiisynspeksje Frysk yn primêr en fuortset
ûnderwiis

De provinsje Fryslân hat yn 2020 in advysfraach dellein by DINGtiid om
de optimale omstannichheden foar it tafersjoch op it Frysk yn it primêr en
fuortset ûnderwiis yn kaart te bringen. De provinsje Fryslân hat dêrby yn it
bysûnder omtinken frege foar de posisjonearring fan it tafersjochsfoech,
nei oanlieding fan it Bestjoersakkoart ‘Lok op 1’ (2019-2023). Yn dat
akkoart hat de provinsje de ambysje útsprutsen om it tafersjoch op it Frysk
yn it ûnderwiis nei de provinsje ta te heljen en fan it Ryk oer te nimmen
(resultaat 55 út it Bestjoersakkoart ‘Lok op 1’). Hjirfoar hat DINGtiid yn
2020 petearen fierd mei provinsje Fryslân, Underwiisynspeksje, Cedin,
CSG Liudger, Lektoraat Meartaligens & Skriftlike taalbehearsking fan NHL
Stenden Hogeschool, pû-koepel ROOBOL en it ministearje fan OCW.

Op basis fan de petearen konkludearret DINGtiid dat de trend yn it
tafersjoch op it Frysk yn it ûnderwiis posityf is. DINGtiid stelt dat de
besteande formele rolferdieling goed is. It tafersjoch is de ôfrûne jierren
ferbettere; om it tafersjoch optimaal te krijen binne lykwols fierdere
ferbetterings nedich en ek mooglik, sawol oan de kant fan it tafersjoch
as oan de beliedskant. Op 1 febrewaris 2021 hat DINGtiid syn adyvs
publisearre. Op 7 juny 2021 hat deputearre Poepjes skriftlik reagearre.

Universitêre frisistyk oan Ryksuniversiteit Grins

Yn desimber 2020 hat DINGtiid in brief ûntfongen fan de learstoel Frysk
oan de Ryksuniversiteit Grins mei dêryn it plan om yn ’e mande mei de
learare-oplieding Frysk fan NHL Stenden Hogeschool in master Frisistyk op
te stellen. Begjin 2021 hat DINGtiid witte litten it inisjatyf te ferwolkomjen,
mei om’t de plannen oanslute op oanrikkemandaasjes út de advysnotysje
oer de Kennisynfrastruktuer fan it Frysk. In better sichtbere, ûnôfhinklike,
boarge oplieding Frysk binnen it Nederlânsk universitêr bestel fergruttet de
takomstkânsen fan it Frysk en is dêr sels in betingst foar.

Op Oerlis Rjochtbank Noard-Nederlân

Op 24 febrewaris 2021 hat in bestjoerlik oerlis plakhân mei mr. A.R.
van der Winkel, presidint fan de Rjochtbank Noard-Nederlân. It wie in
ferfolchpetear oer it brûken fan it Frysk yn de rjochtspraak. Yn 2020
hie DINGtiid ek in oerlis hân mei Van der Winkel (doe as presidint fan
Gerjochtshôf Noard-Nederlân) oer it belang fan it brûken fan it Frysk foar
de kwaliteit fan de rjochtspraak. Fierder kaam de sichtberens fan de taal yn
de gebouwen en kommunikaasje fan de Rjochtbank Noard-Nederlân en it
Gerjochtshôf Arnhim-Ljouwert op it aljemint.

Wurkprogramma 2022-2023

Yn 2021 hat DINGtiid yn oerlis mei Ryk en provinsje Fryslân it
Wurkprogramma 2022-2023 gearstald. Bepaald is dat DINGtiid om ’e twa
jier in wurkprogramma foarleit oan de minister, en yn oanrin nei it lêste
jier fan sa’n twajierrige perioade in update jout. DINGtiid rjochtet him yn
it nije Wurkprogramma op de BFTK 2024-2028, de universitêre frisistyk, it
Frysk yn de foarskoalske faze, de media en de Fryske taal, en Frysk yn it
rjochtsferkear. Foar guon dossiers út it nije Wurkprogramma hat DINGtiid
yn 2021 al earste stappen set.

Wat hat DINGtiid berikt yn 2021?

Oersjoch útjeften DINGtiid 2021

•
DINGtiid ûndersiket en advisearret
	DINGtiid hat mei belanghawwers fan it Frysk yn petear west om sa
frege en net-frege advys út te bringen of ynput te jaan. DINGtiid
brocht frege advys út oangeande de ûnderwiisynspeksje. Fierder
joech DINGtiid frege ynput foar de tuskenevaluaasje fan de
Taalskipper en de tuskenrapportaazje fan de Bestjoersôfspraak
Fryske Taal en Kultuer, en liet DINGtiid ûndersyk útfiere yn it ramt
fan de tuskenrapportaazje fan it Europeesk Hânfêst. DINGtiid
wurke dêrfoar gear mei ûnder oaren Mercator Europeesk
Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.

It beskikbere budzjet fan DINGtiid foar it jier 2021 wie € 178.663. De
provinsje Fryslân hie foar 2021 in bedrach fan € 113.600 earmerke foar
DINGtiid. It ministearje fan BZK stelde DINGtiid € 51.500 ta foldwaan.
Dêrneist wie der út 2020 noch in bedrach fan € 13.063 beskikber foar 2021.

•

•

Utjeften
Fergoedings bestjoersleden DINGtiid

€ 21.556,00

Stêf DINGtiid

€ 50.610,48

 INGtiid siket ferbining
D
Om de advisearjende en úndersykjende taken goed útfiere te
kinnen, hat DINGtiid mei ferskate partijen gearwurke. DINGtiid
organisearre ûnder oaren santjin rûnetafelpetearen mei
ûnderfiningssaakkundigen om te ynventarisearjen hokker lakunes
oft de rinnende BFTK kent en hokker ambysjes oft de kommende
BFTK neistribje kinne soe.

Húsfêsting

€ 8.493,75

Kommunikaasje

€ 6.020,90

 INGtiid is sichtber
D
DINGtiid hat yn 2021 it advys oangeande de ûnderwiisynspeksje,
it jierferslach en de ynput foar it Europeesk Hânfêst op de eigen
webside publisearre. Nijsmedia dienen dêroer ferslach. Fierder
waard DINGtiid troch de media hifke oangeande de plannen foar
in master Frisistyk yn Ljouwert.

Totaal

Wurkprogramma – ûndersyk en advizen yntern

€ 41.167,28

Wurkprogramma – ûndersyk en advizen ekstern

€ 15.789,40

Oerlizzen – DINGpetearen
Oare kosten (reiskosten, administraasje, abonneminten,
sollisitaasjes, ensfh.)

€ 0,00
€ 7.288,55
€ 150.926,36

www.dingtiid.frl
ynfo@dingtiid.frl
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